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జూన్ 11 నాటికి డయాఫ్రమ్ వాల్, జెట్ గ్రౌంటిౌంగ్ పూర్తి
‘జల సౌంరక్షణ ఉద్యమ స్ఫూర్తి’ గడువు పౌంపు
పనుల పురోగతిపై ముఖ్యమౌంత్రి చౌంద్రబాబు సౌంతృప్తి
అమరావతి, మే 14 : పోలవరౌం ప్రాజెక్టు పనుల్లో మరో ముఖ్య ఘట్ుౌం పూర్తి కావస్ిౌం ది.
ఇపపటికే ప్రాజెక్టు పనులు మొతిౌం 53.50% పూర్తి కా గా, ఇపుపడు కీలకమైన డయాఫ్రమ్ వాల్, జెట్
గ్రౌంటిౌంగ్ నిరాాణౌం పనులు తుదిద్శక్ట చేరాయి. వచేే నెల 11 నాటికి ఈ రౌండౌంటి నిరాాణౌం పూర్తి
అవుతుననట్టు ముఖ్యమౌంత్రి నారా చౌంద్రబాబు నాయుడుక్ట జలవనరుల శాఖ్ అధికారులు తెలిపారు.
స్మవారౌం సచివాలయౌంల్ల పోలవరౌం ప్రాజెక్టు పురోగతిపై ముఖ్యమౌంత్రి 60వ సార్త వరుేవల్ ర్తవ్యయ
చేశారు. డయాఫ్రమ్ వాల్, జెట్ గ్రౌంటిౌంగ్ పనులు తుది అౌంఖానికి రావడౌంపై ముఖ్యమౌంత్రి ఈ
సౌంద్రభౌం గా సౌంతృప్తి వయకిౌం చేశారు. వీటిని నిర్తాస్తి నన కెలో ర్ , బావర్-ఎల్ అౌండ్ టీ సౌంసథ లు పనులు
పూర్తి చేయగానే ర్తలీవ అవుతాయని అనానరు. వచేే నెల 11న తాను పోలవరౌం సౌంద్ర్తిసాి న ని
చెపాపరు.
పోలవరౌం ప్రాజెక్టు ల్ల భాగమైన పోలవరౌం క్టడ ప్రధాన కాలువ 89.60%, పోలవరౌం ఎడమ
ప్రధాన కాలువ 59.60%, స్పపల్ వే, స్పపల్ చానల్, అప్రోచ్ చానల్, పైలెట్ చానల్, లెఫ్టు ఫ్ోౌం క్ ఎర్ి వర్్
73.26%, స్పపల్ వే, స్పు లిోౌం గ్ బేస్పన్, స్పపల్ చానల్ కాౌంక్రీట్ పనులు 21.83%, డయాఫ్రమ్ వాల్ నిరాాణౌం
91%, జెట్ గ్రటిౌంగ్ పనులు 70%, రేడయల్ గేట్ో ఫ్యబ్రికేషన్ 60.28% పనులు ఇపపటివరక్ట
పూరి యినట్టు అధికారులు ముఖ్యమౌంత్రి ద్ృష్టు కి తెచాేరు. గాయలరీ వాక్ నిరాాణౌం కూడా ఆగస్తు కల్లో
పూర్తి చేసాి మ ని చెపాపరు.
గత వారౌం రోజుల్లో స్పపల్ చానల్, అప్రోచ్ చానల్, లెఫ్టు ఫ్ోౌం క్ క్ట సౌంబౌంధిౌంచి 5.59 లక్షల
కూయబిక్ మీట్రో మేర తవవకౌం పనులు చేపట్ు గా , 29 వేల కూయబిక్ మీట్రో మేర స్పపల్ వే, స్పపల్ చానల్,
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స్పు లిోౌం గ్ బేస్పన్ కాౌంక్రీట్ పనులు పూరి యాయయని, అల్లగే డయాఫ్రమ్ వాల్ 29 మీట్రో వరక్ట నిరాాణౌం
జర్తగౌంద్ని ముఖ్యమౌంత్రికి అధికారులు వెలో డౌంచారు.
పోలవరౌం ప్రాజెక్టు ల్ల మొతిౌం 1,115.59 లక్షల కూయబిక్ మీట్రో క్ట గాను ఇపపటివరక్ట 817.32
లక్షల కూయబిక్ మీట్రో మేర తవవకౌం పనులు పూరి యాయయి. స్పపల్ వే, స్పు లిోౌం గ్ బేస్పన్ , స్పపల్ చానల్ క్ట
సౌంబౌంధిౌంచి మొతిౌం 36.79 లక్షల కూయబిక్ మీట్రో వరక్ట కాౌంక్రీట్ పనులు చేపట్టులిి వుౌండగా
ఇపపటికి 8.03 లక్షల కూయబిక్ మీట్రో మేర పనులు పూరి యాయయి. 1,427 మీట్రుో పొడవైన
డయాఫ్రమ్ వాల్ క్ట గాను 1,271.60 మీట్రో వరక్ట నిరాాణౌం పూరి యియౌంది. రేడయల్ ఫ్యబ్రికేషన్ 18
వేల మెట్రిక్ ట్నునలక్ట 10,850 మెట్రిక్ ట్నునల వరక్ట పనులు పూరి యాయయి.
ఏ నెల లక్షయౌం ఆ నెలల్లనే పూర్తి కావాలి
కాౌంక్రీట్ పనుల్లో వేగౌం మౌంద్గౌంచడౌంపై ముఖ్యమౌంత్రి ప్రశ్నౌంచగా, మిషనరీల్ల తలెతిి న
సమసయలతో కాసి వెనుకబడనట్టు నిరాాణ సౌంసథ ల ప్రతినిధులు వెలో డౌంచారు. ఏ నెలక్ట సౌంబౌంధిౌంచిన
లక్ష్యయలను అదే నెలల్ల అధిగమిౌంచాలని అధికారులక్ట, నిరాాణ సౌంసథ ల ప్రతినిధులక్ట ముఖ్యమౌంత్రి
సపషుౌం చేశారు. పోలవరౌం క్టడ కాలువ పనులను తవరగా పూర్తి చేస్తి కృష్ణా డెల్లుక్ట ముౌందుగా నీటిని
విడుద్ల చేయొచేని స్ఫచిౌంచారు.
ప్రాధానయ ప్రాజెక్టులక్ట డెడ్లైన్
పోలవరౌం ప్రాజెక్టుపై సమీక్ష ముగస్పన వెౌంట్నే రాష్ట్ర ప్రభుతవౌం తలపటిున 54 ప్రాధానయ ప్రాజెక్టుల
పురోగతిని ముఖ్యమౌంత్రి అధికారులను అడగ తెలుస్తక్టనానరు. అడవిపలిో ర్తజరావయర్ మే 31 నాటికి,
క్టపపౌం బ్రౌంచ్ కెనాల్ ఆగస్తు నాటికి, నెల్లోరు బాయరేజ్, సౌంగౌం బాయరేజ్ వచేే నెల్లఖ్రుక్ట పూర్తి చేయాలని
ముఖ్యమౌంత్రి అధికారులక్ట స్ఫచిౌంచారు. మూలపలిోతో పాట్ట మరో 4 చెరువుల పనులు ఈ ఏడాది
అౌంతానికి పూర్తి చేస్ప నీరు తీస్తక్టవెళ్లోలని అనానరు. ఆల్లిరుపాడు ర్తజరావయర్ పనులు జూన్ల్ల మొద్లు
పటిు డసౌంబర్క్ట పూర్తి చేయాలని నిరేేశ్ౌంచారు. మలెోమడుగు, బాల్లజీ, వేణుగోపాల్ సాగర్ ర్తజరావయరుో,
స్మశ్ల-సవరాముఖి లిౌంక్ కెనాల్క్ట సౌంబౌంధిౌంచి అట్వీ అనుమతులు తవర్తతగతిన పొౌంద్డమే కాక్టౌండా,
ఇతర భూస్తకరణ పూర్తి చేయాలని చెపాపరు. వీటి ద్వవరా జనవర్త నుౌంచి సాగునీరు విడుద్ల చేస్తల్ల చరయలు
తీస్తకోవాలనానరు.
పౌంచనదుల సౌంగమానికి సౌంకలిపద్వేౌం
వౌంశధార-నాగావళి అనుసౌంధానౌం పనులను పరుగులు పటిుౌంచాలని, హీరమౌండలౌం డీపీఆర్ స్పద్ధౌం
చేయాలని ముఖ్యమౌంత్రి అధికారులక్ట స్ఫచిౌంచారు. ప్రాధానయ ప్రాజెక్టుల పనులక్ట సౌంబౌంధిౌంచి టౌండరుో
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ప్తలిౌంచేౌందుక్ట కారయచరణ పటిుక రూపొౌందిౌంచుకోవాలని చెపాపరు. వౌంశధార-పనాన వరక్ట వునన పౌంచ
నదుల మహాసౌంగమానికి సౌంకలిపద్వేమని అనానరు. ప్రాధానయ ప్రాజెక్టులక్ట సౌంబౌంధిౌంచి ఇపపటివరక్ట
పూరియిన పనులక్ట డబుులు చెలిోౌంచాలిి వుౌంటే నిరాాణ సౌంసథలక్ట తరవగా చెలిోౌంచాలని ముఖ్యమౌంత్రి
అధికారులక్ట ఆదేశ్ౌంచారు.
116 రోజుల నుౌంచి 139 రోజులక్ట గడువు
ఈ ఏడాది సాధారణౌం కనాన వరషపాతౌం 13% తక్ట్వుగా నమోదౌంద్ని, దీనికి అనుగుణౌంగా
భూగరభజల్లలను పౌంచేౌందుక్ట, పటిుసీమ నుౌంచి గోద్వవర్త నీటిని తరలిౌంచేౌందుక్ట చరయలు తీస్తకోవాలని
అనానరు. ‘జల సౌంరక్షణ ఉద్యమ స్ఫూర్తి’ కిౌంద్ చేపటిున పనులు నూరు శాతౌం పూరియ్యౌందుక్ట వీలుగా
గడువును 116 రోజుల నుౌంచి 139 రోజులక్ట పౌంచుతునానమని ముఖ్యమౌంత్రి చెపాపరు. జూన్ నెల్లఖ్రు కల్లో
పౌండౌంగ్ పనులు పూర్తిచేయాలనానరు.
సమీక్షల్ల జలవనరుల శాఖ్ మౌంత్రి దేవినేని ఉమామహేశవరరావు, ముఖ్యమౌంత్రి ముఖ్య కారయద్ర్తి జి.
సాయిప్రసాద్, జలవనరుల శాఖ్ ముఖ్య కారయద్ర్తి శశ్భూషణ్ క్టమార్, ఆర్తధక శాఖ్ కారయద్ర్తి రవిచౌంద్ర,
ఈఎన్సీ వెౌంకటేశవరావు, నిరాాణ సౌంసథల ప్రతినిధులు పాల్గొనానరు.

